
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (6( )اللؤلؤ المكنون في أحوال األسانيد والمتون نظم: )شرح 

 الكالم على: الحسن والمرسل وزيادة الثقة... 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 بسم هللا الرحمن الرحيم
معين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وأصحابه أجالحمد هلل رب العالمين، 

 وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد:
 :-تعالى رحمه هللا-قال المؤلف 

ااااااابك ل َخااااااافك  اااااااهل َوَكاااااااَن َالض   َوَمااااااا يلَما ولك
ملو و  َ  بواااااااااااااااااالكَمجك اااااااااااااااااح و لوااااااااااااااااهو صل  بومو ك
دو  ااااااااااااااااَفانو لولت ااااااااااااااااَرد   َويلطكَلاااااااااااااااا ل َالكَوصك

توَباااااااااااااااارو   َالط ااااااااااااااارل و َويلطكَلَقاااااااااااااااانو بواعك
َدا َياااااااااااااااَدة  بوَهااااااااااااااا َتَفاااااااااااااار  ِك او َباااااااااااااا  َواقك
اااااااتلورل َأوك َماااااانك َدل َساااااااا  َوَمااااااا َرَوم َالكَمسك
َتَبااااااااارَ  توَماااااااااا و َالط ااااااااارل و َالكملعك اااااااااَد اوجك نك  ةك عو
مك َأَصاااااااااا   َشاااااااااايك   فويااااااااااهو َأوك  للهل  َوَقااااااااااوك
اااااااَبهل َشااااااايك   َوَأَشااااااافك  اااااااوا َأشك ِك َاَعمل  َبااااااا
َعاااااا ط ا الك ااااااولو َشاااااارك َقبل َ  فوااااااي َالك  َددك َوَلاااااايك

ِك َ  َعَماااا اااا ل َالك اااانك َحيك بلااااولل مو َمقك َساااامل َالك  َويلقك
َكمل الااااان م  ال اااااهو  َماااااا َعاَرَضاااااهك   َفاااااالملحك
يحَ  اااااااااااان    َصااااااااااااحو ااااااااااااهل سل   ك َفَماااااااااااانك َأتتك
ول  اأَلَبااااااااادك  ااااااااادل َهاااااااااا عل  َفَماااااااااا َلاااااااااهل َعنك
َكَنااااااااااااااااا اااااااااااااااارلأل َمعاااااااااااااااااَر    نك َأمك  َوَغيك
اااااااوروَ  بواااااااالكَجَوااو فواااااااي رو  ونك عل  َكااااااااأَلمك

للااااااااااااهل الن   ااااااااااااروفاَومو ك اااااااااااايل لوالااااااااااااركأ  صل  هك
ااااااا َوَرَدا اااااامك بوَمااااااا َخاااااام  علملوم  صل  َواخك
اااااااااااافو  م ك بوااااااااااااَل َتَعس   َوَهَكاااااااااااَها َفاااااااااااااجك
َك الكملَعاَرَضاااااااااااااااااااااااا  َواَل َيجاااااااااااااااااااااااوال َرد 

 

 َفَحَساااااااااااان  لوَهاتوااااااااااااهو َفاااااااااااا ونك يلَحاااااااااااافك  
ملو و  اااااااااااااااااو َة بواااااااااااااااااالكجل َتَساااااااااااااااااَب َالكقل  َوااك
دو  وهلَمااااااااااااااااا َمااااااااااااااااَ  َالت َفاااااااااااااااار    ونك َأطكَلقل

ااااااااارو َفااااااااا روأو وحق وااااااااا و فواااااااااي َغيك د  َفاااااااااادك  رك
ااااااااَودا َنااااااااا و اأَلجك َمااااااااا َمااااااااا َلاااااااامك يل يهل  َراوو
ااا و َساااا فك ِل َالكَخفوااايك َوَمااانك فواااي َالكحو َسااا  َوالكملرك
َتبوَرأك  اااااااااااااااااااروأو َفااااااااااااااااااااعك ََيك  َفَحَسااااااااااااااااااان  لو
ا اااااااااااوا  لبلوَتاااااااااااهل َعَناااااااااااوك سل َساااااااااااَنهك َليك  َأحك
ِ  َضاااااااااااااعكفا َوَأَخااااااااااااافك  اااااااااااااهل َأَقااااااااااااا  َوَأن 
َعااااااااااا   تلااااااااااارَ  اااااااااااتوَرا ل َهاَك بودك ِك اوشك  دك َبااااااااااا
ِك  ااااااااااَتَق َكاااااااااامو اوسك َعاااااااااااَر   َوملحك   وَلااااااااااى مل
اااااااااا ل َناَقضااااااااااهك  لوااااااااااهو بوَحيك  َناااااااااامل َكمو و ك
يحَ  اااااااااااانو الن بواااااااااااايك َ ابوتاااااااااااا   َصاااااااااااارو   ك عو
اااااااااانك َأ  و َأَحاااااااااادك  ل  كاااااااااااَن مو  الو  و قااااااااااوك
َنااااااااااااا اااااااااااا ل َفَقاااااااااااادك َتَعي  َمااااااااااااا الكَجمك نهل  َبيك
اااااارو و  بو اصك اااااادك ك  لوَماااااا كملور   َلااااااى الن   َتاااااارك

اااااااااااار  انك  يااااااااااااان  َوَحظك ِ و  وتك اااااااااااا  تَفااااااااااااىبوحو
اااااااَدا اااااااهل علاااااااى ماااااااا قلي و لك مو  والكملطَلاااااااَ  احك
َما فااااااااااااَ ل وفو  هو للوَليك َن َماااااااااااادك ِك َباااااااااااايك  َباااااااااااا
َتَضااااااى ااااااه  يلرك اااااا ل بوَوجك َكااااااَن الَجمك  َمااااااا َأمك

 

 حسبك، يكفي.
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسولهالحمد هلل 



أن للصحيح مراتب حسب تمكن الحديث من الشروط التي سبقت في متنه  -الىتع رحمه هللا-ذكر المؤلف 
سناده،  وما كان سبع: المتفق عليه، وما تفرد به البخاري، وما تفرد به مسلم، وذكرنا أن مراتب الصحيح عندهم وا 

هو  وما كان على شرط مسلم، وما كان صحيحًا عند غيرهما مما ،على شرطهما، وما كان على شرط البخاري 
 ليس على شرطهما.

 فمااااااا علااااااى شاااااارطهما فمااااااا علااااااى
 ج

 شااااار  البخاااااار  شااااار  مسااااالم تاااااال 
 ج

 يقول: ؟ما المراد بشرطهما
 ِ  يعناااااااون أن ينقاااااااِ عااااااان رجاااااااال

 ج

 ِ  قااااااااد نقااااااااال لهاااااااام ماااااااا  اتصااااااااال 
 ج

 ،ويراد به ما يلزم من عدمه العدم مسألة شرط الشيخين أو شروط األئمة عمومًا، الشرط واحد الشروط، ويطلق
ولذا ال يمكن أن يلزم البخاري ومسلم بإخراج أحاديث استوفت الشروط يلزم من وجوده وجوٌد وال عدم، لكنه ال 

ثير خشية الطول الشيء الكفاإللزام ليس بوارد، بل تركا من الصحيح التي اشترطوها ولم يخرجاها في كتابيهما، 
نما ذلك، ولم يصرح ال البخاري وال واحٍد من األئمة بشرطه باكما صرحا ب ظهر ذلك باالستقراء عند لتفصيل، وا 

ولذا يختلفون في هذه المسألة  ،وزعم أنه شرط البخاري أو شرط مسلم ،أهل العلم، وكٌل قال بما أداه إليه اجتهاده
 .اختالفًا كبيراً 

 مكة هلألئًا من منهجه في كتابه، أبو داود في رسالته ووضح شيبعض ما اشترطه، مقدمة كتابه  فيأودع مسلم 
يبقى ، الترمذي في علل الجامع أشار إلى بعض ما ينفع في هذا الباب، هالمنهج الذي سار عليذكر بعض 

كله استنباط ليس فيه كالٌم ابن ماجه، ما عدا ما ذكر في الكتب الثالثة التي أشرنا إليها  ،البخاري والنسائي
شروط طاهر وألف أبو الفضل بن شروط الخمسة، ، وصنف في شروط األئمة كتب، فألف الحازمي مصريح له
 لستة.األئمة ا

بهذه الشروط؟  وما الذي يريده ابن طاهر ؟ي بهذه الشروطما يريد الحازمي بهذه الشروط؟ ما الذي يريده الحازم
وكأنه لم تخريج األحاديث التي أجمع على ثقة نقلتها، أما بالنسبة البن طاهر فقال: إن شرط البخاري ومسلم 

إن شرط كل واحٍد من األئمة  :فقال، أما الحازمي لذي أبداه بعضهم في بعض رواة الصحيحينيعتد بالخالف ا
وهذه هي فمنهم من عرف بالحفظ والضبط واإلتقان ومالزمة الشيوخ،  ،: الرواة على طبقاتيبينه التفصيل اآلتي
عرفوا بمالزمة الشيوخ  :والثالثةط واإلتقان مع خفة مالزمة الشيوخ، عرفوا بالحفظ والضب :الطبقة األولى، الثانية

مع عدم السالمة من غوائل عرفوا بعدم المالزمة للشيوخ الخفيف، الرابعة: مع عدم السالمة من غوائل الجرح 
الكتب عليها، فقال: الطبقة الجرح، والخامسة قال: نفٌر من الضعفاء والمجاهيل، ثم عاد بعد هذا البيان إلى تنزيل 

ينتقي من أحاديث الطبقة ي، فالبخاري يستوعب أحاديث الطبقة األولى، وقد ينزل فهي شرط البخار  :األولى
التي هي وقد ينزل إلى االنتقاء من أحاديث الطبقة الثالثة يستوعب أحاديث الطبقة األولى والثانية، ومسلم الثانية، 

خرج لبعض المجاهيل، بل  ال شك الترمذي ،والرابعة شرط الترمذي، وأما الخامسة.. ،شرط أبي داود والنسائي
 يستوعب أحاديث هذه الطبقات كلها.، وأما ابن ماجه فهو خرج لبعض المتروكين

وتفصيله للرواة كالم جميل، من المراد بشرط الشيخين، كالم الحازمي يهمنا بالدرجة األولى اآلن ما بين أيدينا 
وال يوجد في صحيح مسلم  ؟الثالثة شيء هل معنى هذا أنه ال يوجد في صحيح البخاري من أحاديث الطبقةلكن 



إصدار قواعد عامة كهذه يبقى  ؟لتخريج أحاديث مثل هؤالءمن أحاديث الطبقة الرابعة أو قد يوجد مع االحتياط 
 ة.قاعدة من شواذ، لكن هذا الغالب، قواعد أغلبي وال تخلو ال يستدرك عليها براٍو واحد أو اثنين أنها قواعد أغلبية

 :-تعالى رحمه هللا-وهو الذي درج عليه صاحب الكتاب الناظم  ،لث في المراد بشرط الشيخينهناك قوٌل ثا
 ِ  يعناااااااون أن ينقاااااااِ عااااااان رجاااااااال

 ج

 ِ  قااااااااد نقااااااااال لهاااااااام ماااااااا  اتصااااااااال 
 ج

يعني إذا وجدنا حديث مخرج في مسند اإلمام أحمد مثاًل بسنٍد خرج له البخاري ومسلم على  "شرطهما رواتهما"
ذا وجدنا حديثًا خرج لرواته البخاري دون مسلم قلنا :الصورة المجتمعة، نقول  :الحديث على شرط الشيخين، وا 

 لرواته اإلمام مسلم دون البخاري. ، وهكذا فيما إذا وجد حديث خرجعلى شرط البخاري 
ويبقى أن هناك فرق مثل ما أشرنا سابقًا أنه قد يخرج غير الشيخين بسنٍد موجود في الصحيحين على الهيئة 

بالترتيب المذكور بالصيغ المذكورة صيغ األداء، ومع ذلكم تنزل مرتبته عما في  وعلى الصورة المذكورةعة المجتم
 الصحيحين؛ لما أشرنا إليه سابقًا، وال نحتاج إلى إعادته.

شرط الشيخين رواتهما، قالوا: تصرف الحاكم يقوي هذا القول، تصرف الحاكم نعود إلى القول األخير، وهو أن 
يقول: صحيٌح على شرط الشيخين،  هجميع أحاديثوهو الذي شهر هذه المسألة في دركه يقوي هذا القول، في مست

ما، تصرف على شرطه :صحيح فحسب يعني ما يقولصحيٌح على شرط البخاري، صحيح على شرط مسلم، 
ا ليس هو النهدي، ، وقال أبو عثمان هذن التبانالحاكم يقوي هذا القول؛ ألنه خرج حديثًا من طريق أبي عثما

، وهذا أولى ما ما، فدل على أنه يريد بشرطهما رواتهما، هذا ظاهرنه على شرطه: إولو كان هو النهدي لقلت
يقول: وأنا أستعين هللا  قول الحاكم في خطبة الكتاب خطبة المستدركيقال في هذه المسألة، لكن يشكل عليه 

تج يخان، وأنا أستعين هللا على إخراج أحاديث رواتها ثقات احعلى إخراج أحاديث رواتها ثقات احتج بمثلها الش
 بمثلها الشيخان.
 ،، والحاكم الذي شهر هذا الكالم وأكثر منه يقول: احتج بمثلهاشرط الشيخين رجال الصحيحينإن حينما نقول: 

 ؟نعم ؟وهل مثل الشيء هو الشيء نفسهاحتج بها،  :احتج بهم الشيخان، أو قال :ما قال
 .....طالب:.
ما رجحه جلُّ المتأخرين، وتصرف الحاكم يقويه، هو، هو غيره، مثل الشيء هو غيره، هذا يشكل على ليس 

نجيب؟ إذًا كيف ، ويشكل على تصرفه أيضًا ما ذكره في مقدمتهيعني تصرف الحاكم في كتابه يؤيد قول هؤالء، 
، استعملها في افي أعم من حقيقتها ومجازهة ن الحاكم في المقدمة استعمل المثليابن حجر ماذا يقول؟ يقول: إ

ان ولرجاٍل احتج بمثلهم الشيخان، متى تكون المثلية على احتج بهم الشيخالمعنيين، فيخرج أحاديث لرجاٍل 
إنما تكون المثلية حقيقية ثلية مجازية، م ،هذه مجازية ؟ ال،ن الرواة أنفسهم احتج بهم الشيخان: إإذا قلناحقيقتها، 
ال والمقصود الصفات، إنما مثلهم في الصفات،  ،لرواة مثل وليسوا أنفس من احتج بهم الشيخانإذا كان ا ظاهر وا 

قرار المجاز ؟ما هو بظاهر؟ هل يجوز استعمال اللفظ الواحد في معنييه وعدم  ،أواًل: مسألة وجود المجاز وا 
يجيزون وجود  بهذا الكالم الذين تكلموا ،الكالم هذاوهم أهل الشأن أهل  ،نتكلم على رأي من يجيزهإحنا  ،إقراره

 نعم؟ ؟لفظ في معنييه في حقيقته ومجازههل يجوز استعمال ال ،المجاز، نعم..
 طالب:.......



 هو اآلن استعمل، الرجل استعمل كيف متضادين؟! .ال.. ؟تكون متضادين
 طالب:.......

على شرط الشيخين؛ ألنه  :قولههو تدرك و األصل الحقيقة، لكن لو عملنا بهذا األصل نسفنا كل أحاديث المس
 ته بمثلها، وقد احتج بهم أنفسهم، فهمت؟بمثلها، شرطه في مقدم :يقول

 طالب:.......
لمثلية في حقيقتها ومجازها معًا، والجمهور ال يجيزون مثل هذا، ال يجيزون أن نه استعمل اإالحافظ يقول: 

بخر، رجٌل شجاع ورجٌل أبخر وأسد، ثالثة وأامك رجٌل شجاع لو كان أم جازه، طيباللفظ في حقيقته وميستعمل 
هل أنت في قرارة يا أسد والتفت الثالثة كلهم،  :ثم قلت، ورجٌل شجاع، وأبخر، أمامك، أسد حقيقي حيوان مفترس

هنا  أو تريد واحدًا منهم إما الحقيقي الذي هو األسد، أو المجازي الرجل الشجاع ومجازه ؟نفسك تريد الثالثة كلهم
األسد أبخر، أنت إذا ألن  : أسدال يقال لهألن الرج ؟قريب من الحقيقة، أو المجاز الثاني البعيد عن الحقيقة

لكن إن كنت بجميع معانيه أنت تقصد الثالثة جميعًا بهذا اللفظ،  إن كنت ممن يجيز إطالق اللفظ قلت: يا أسد
بل لك حاجة في واحٍد منهم، على كل حال واحد، ثالثة في آٍن  ما أنت بتدعوممن ال يجيز وهو الظاهر، 

، وجل من تكلم في هذا الشافعية يجيزون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، والحاكم شافعي وابن حجر شافعي
 والجمهور ال يجيزون.الباب من الشافعية، 

يقتها إذا خرج الحديث  من ومجازها، فاستعملها في حقالحافظ يقول: الحاكم استعمل المثلية في أعم من حقيقتها 
مجازها إذا خرج عنهم أنفسهم، ودعم ذلك طريق غير رواة الشيخين، إنما هم مثلهم في األوصاف، واستعملها في 

ثوب، كم يسوى هذا الثوب؟ قال: عشرة لي مثل هذا ال ، رأى رجٌل ثوب مع شخص فأعجبه فقال: اشتر  بقصة
جاءه بعد مدة يسيرة بالثوب نفسه قال: هذا الثوب هذا الثوب، لي مثل  اشتر  و دراهم، قال: خذ عشرة دراهم 

لي مثل هذا  اشتر  لي مثل الثوب،  اشتر   ،لي الثوب نفسه اشتر   :كل أنا ما قلت :لل كأنه ندم، قاالموك  اتفضل، 
 ،القاضي فألزمه بأخذ الثوب، قال: الثوب يلزمكاشتر لي الثوب نفسه، فتحاكما عند شريح  :الثوب ما قلت لك

يد مثل هذا الثوب خذ الثوب شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه، أنت تر  ، ال..وال شيء أشبه بالشيء نفسه
وليس الخبر كالعيان، أنت اآلن رأيت نفسه؛ ألنه قد يأتي لك بمثل هذا الثوب قد تختل بعض المواصفات وتقبل، 

جيب لي مثل هذا الثوب يجيب لك  :لهذا الثوب بعينك، وأعجبك من جميع الوجوه هل تتصور أنك إذا بتقو 
وهو األقوى أنه قد يكون يشابهه في جل األوصاف دون الثاني  هذا احتمال، لكن االحتمال  ؟أفضل منه

 .جميعها
هو الذي شهر هذا، وتصرفه  ، وعرفنا أن الحاكمفالقول المرجح في هذه المسألة أن شرط الشيخين رجال الشيخين

 ا.في مستدركه يقوي هذ
ة السند المعنعن، وكالٌم شديد من متقدمين ومتأخرين، وهي مسألوحصل فيها نزاع طويل،  تتعلق بالشرط مسألة

شنع على من حكم على السند المعنعن باالنقطاع، وعلى  -تعالى رحمه هللا-، واإلمام مسلم به وحكم االحتجاج
 ل بصنيع أهل العلم، وذكر أحاديث أنهاوشدد في المسألة، واستدمن اشترط أكثر من المعاصرة مع إمكان اللقاء، 

يكتب ويذكر أن هذا القول ذكر ثالثة أحاديث ال تثبت إطالقًا إال معنعنة، ووجد من  ،ال تثبت على وجه األرض



من الناحية العملية ال شك أن رأي مسلم عليه  وينفي ما نسب إلى اإلمام البخاري،عليه إجماع أهل العلم، 
بتحري ولو مرة هو الالئق والقول الثاني وهو اشتراط اللقاء عمل من الناحية العملية، العمل، رأي مسلم عليه ال
عند أحٍد من الرواة إال معنعنة هي موجودة في  األحاديث التي ذكرها مسلم وأنها ال توجداإلمام البخاري وتثبته، 

بحث نفيس في هذه المسألة ولإلمام أبي عبد هللا محمد بن رشيد صحيح مسلم نفسه، صحيحه بصيغة التحديث، 
من أهل العلم من يرى أن السند المعنعن  (بين اإلمامين في السند المعنعن السنن األبين في الخالف: )اسمه

ط اللقاء أو االكتفاء وكٌل على مذهبه في اشترا ،المذكورينبالشرطين  منقطع، ومنهم من يرى أنه متصل
 بالمعاصرة.

 وصحححححححححححححوا وصحححححححححححل معحححححححححححنعٍن سحححححححححححلم
 ج

 سحححححححححة الحححححححححراوي واللقحححححححححاء علحححححححححممحححححححححن دل 
 ج

ه وتداول أهل العلم من غير نكير القول باشتراط اللقاء، نقل عناإلمام البخاري وهو من أهل التحري والتثبت 
ورد على هذا المبتدع ي، واإلمام مسلم نسبه إلى مبتدع، إلى شخٍص مبتدع، القول لعلي بن المدينونسب أيضًا 

ويصفه مسلم بالبدعة نه ال يمكن أن يقول البخاري بهذا القول : إن يقولون فالذيوشدد وشنع على هذا المبتدع، 
وصار سببًا لنفي هذا  ،هذا ما يمكن أن يكون وال جاء،  ويشدد النكير عليه وهو شيخه وهو تلميذه، ولواله لما راح

من تداوله األئمة  وهذا القوليمكن،  ،ط اللقاءالقول عن اإلمام البخاري، نقول: يمكن أن يقول البخاري باشترا
ل إلى اإلمام البخاري قد ال تجد، كغيره من ونسبوه إلى اإلمام البخاري، نعم إذا طالبت بالسند المتص ،قديم

 .سلموا بهاو  ،القضايا التي تداولها أهل العلم
 مسلم في مقدمة صحيحه ويشنع القول، هذا رجل مبتدع، قوٌل مخترع، يريد هدم السنةاإلمام لكن كيف يقول 

نقول: ما يقصد البخاري، يقصد شخص مبتدع،  ؟هل يقصد البخاري ويفعل ويترك إلى آخره، يقول مسلم هذا، 
نقول: ال  ؟لماذا ال يقصد البخاري نسب إليه هذا القول، قول بهذا القول؟ علي بن المديني البخاري ي كيف إذاً 

وقد عرف من حال اإلمام  ،اري ومسلميقصد البخاري، البخاري شيخه، وال يمكن أن يحصل مثل هذا بين البخ
نقول:  ؟إذًا على من يرد مسلمال يمكن أن يوجه له مثل هذا الكالم،  ،باإلمام البخاري ما عرفمسلم وصنيعه 

يريد أن يستغل يريد أن يستثمر كالم اإلمام البخاري واحتياط اإلمام البخاري لرد السنة،  مسلم يرد على مبتدع
 .اط لرد السنةهذا االحتي

-وكٌل منهما يستدل بفعل عمر أو رددنا على أبي الحسين البصري منهم، إذا رددنا على الجبائي من المعتزلة 
الذي لم يقبل خبر أبي موسى في االستئذان حتى شهد له أبو سعيد، إذا رددنا على أبي ، -رضي هللا عنه

هل نحن نرد على عمر؟ ال نرد  قول عمرب الحسين البصري، أو على أبي علي الجبائي في ردهم السنة استدالالً 
على من يفهم من في رد السنة، كما أننا نرد  -رضي هللا عنه-على عمر، نريد نرد على من يستثمر قول عمر 

 الفهم للطعن في و من حديث فهٍم يناسبه يريد أن يستفيد من هذاأير الفهم الصحيح، وال نرد على اآلية، آية غ
 نرد عليه بعينه.الدين 

قاتل المؤمن المتعمد، وقد استدل بآية النساء هل معنى  ،ني إذا رددنا على الخارجي الذي يقول بكفر القاتليع
نرد  ؟لتي لها ما يوجهها من نصوص أخرى؟ نعمو نرد استدالل هذا الخارجي بهذه اآلية اأ ؟هذا أننا نرد اآلية
 حد ويريدون بذلك أن يردوا السنةرويه شخص والذي يفإذا رددنا على المعتزلة في ردهم خبر اعلى االستدالل، 



على احتياط عمر، عمر عرف باالحتياط والتحري، والدين محفوظ،  -رضي هللا عنه-مر فإننا ال نرد على ع
وعمل  ،وقد عمل عمر بخبر واحدأنه يرد كل السنة، وكون عمر يتثبت في حديث أو حديثين أو عشرة ال يعني 

نرد عليه لهدم السنة فمن أراد أن يستغل احتياط اإلمام البخاري وشدة تحريه ذا، قبله أبو بكر بخبر واحد وهك
 رد عمر.بعينه وال ن

أي  (())والذي نفسي بيده: -عليه الصالة والسالم-من شراح الحديث ويقول: قوله نظير ذلك: لو جاء شخص 
نرد عليه  بجالل هللا وعظمتهليق حال هذا الرجل أنه يثبت صفة اليد على ما يروحي في تصرفه، إذا عرفنا من 

إذا كان ممن عرف بإثبات اليد، لكن ، -عز وجل- ما في أحد روحه ليست في تصرف هللا ؟في هذا الموضوع
-ول: ال، هذا فرار من إثبات الصفة، بل في الحديث دليٌل على إثبات صفة اليد هلل نقإذا كان ممن ينفي اليد 

 ، فتنزل األمور منازلها.على ما يليق بجالله وعظمته -عز وجل
أنه إذا احتاط لصحيحه خاطئ، وال يعني أن البخاري قول ال يعني أنه ونقلوه  فكون أهل العلم تداولوا هذا القول

ي وغيره ما هو أخف نقل عنه الترمذ ..،يرد األحاديث التي لم تثبت بهذه الكيفية، بل نقل عنه تصحيح أحاديث
كونه وجد األحاديث،  وينتقي ،بكثير من شرط مسلم، لكنه يعتني بصحيحهمن هذا الشرط من شرط مسلم، أخف 

ال يعني أنه ال يشترط هذا،  يبدو للناظر فيها أنه أخل بشرطه يثين أو ثالثة أو عشرةفي البخاري حديث أو حد
هذه فال نشنع على أهل العلم بمثل  قد يغفل اإلنسان، يسهو اإلنسان، يجتهد في تطبيق الشرط وال يستطيع،

ودرجوا عليه، وأنت إذا  ،ومشوا عليه ،اللقاء صححه األئمةيعني كون الحديث يصح ولو لم يثبت المناقشات، 
 .ووجد أن المعاصرة موجودة مع إمكان اللقاء خالص يكفي، لكن كونك تحتاط درست إسناد

وقع فيها من أفراد  كونهوقصد أن تتكون أحاديثها من الصحيحين  الحافظ عبد الغني لما ألف عمدة األحكام
عملية في األحكام غير ما  ثومع ذلكم ال يعني أنه ال يصحح أحاديأحدهما ال يعني أنه أخل بشرطه بالجملة، 

هم المراد بالشرط عند أهل العلم، يشترط أهل العلم في الجملة شروط بمعنى أنهم يرسمون المقصود أن نفانتقاه، 
قد ينزل عنه يلزم من عدمه العدم كما هو مقرر في تعريف الشرط،  منهج، قد يتخلف هذا الشرط وال يعني أنه

قد يوردون في بعض األبواب أحاديث ليست على شروطهم؛ ألنه لم يوجد في قد يتنازل عنه للحاجة، للحاجة، 
ن كتب فيها بعض الفضالء يبقى لهم  ،الباب غيره كما صنع أبو داود وغيره، المقصود أن مثل هذه المسألة وا 

ال ينكر، ودقتهم واطالعهم هذا شيء ال ينكر، لكن  وحرصهم عليها، هذا شيء ،وغيرتهم على السنةم فضله
الموضوع، ودافع في معناه أنه يتضمن تجهيل لكل من كتب أيضًا كوننا نستدرك على أهل العلم بهذه الطريقة 

نرد به على السابقين، ما هو  وأنه علم جديد ابتكرناهوقال شرط البخاري والشراح الذين تتابعوا على هذا، 
بصحيح، وال يعني هذا أن كل من تقدم معصوم ال يخطئ، إال يخطئ، كما أن اإلنسان ال يدعي لنفسه 

ذا أراد أن يناقش مسألة  وأين هو من األئمة الكبار يعرضها عرض بأسلوب مناسب، ويجعلها بحثًا، العصمة، وا 
 .كالمهين يتبين الخلل في وبعد ،، ال يرد بقوةلعل كذا ،لعل المراد كذا

ذا أرادنا أن نتتبع مثل هذه الكلمات وال حجر فيها،  ،ة الخالف فيها واسعالمسأل باأللفاظ الشديدة التي يفهم منها وا 
 ما يفهم وقعنا في إشكاالت كثيرة.

 وماااااا يما لاااااه وكاااااان الضاااااب  خاااااف
 ج

 فحساااااااااان  لهاتااااااااااه فاااااااااا ن يحااااااااااف 
 ج



 : رواة عدول، هناك تمام الضبط هنا خف الضبط؛ ألنه يقولالعني يماثل الصحيح بشروطه السابقة، يكون ي
 

 وماااااا يما لاااااه وكاااااان الضاااااب  خاااااف
 ج

 فحسااان  لهاتاااه ..................... 
 ج

ة عدالة الضبط خف، وبقية الشروط مشتركيعني مجرد االختالف بين الصحيح لذاته والحسن لذاته الضبط، 
ه ويتنازل انتفاء العلة، يبقى االختالف في الضبط، يشترط للصحيح تمام ،الرواة، اتصال اإلسناد، انتفاء الشذوذ
وهو قول ابن حجر، وهو منتزع من كالم األئمة السابقين،  ،ا يختاره المؤلفعن تمامه للحديث الحسن، هذا م

ه ال المتقدمون والمتأخرون يختلفون اختالف كبير في حد الحسن، حتى أشار الذهبي وغيره إلى أنوأهل العلم 
 العراقي: -تعالى رحمه هللا-يقول الحافظ مطمع في تمييزه، 

 والحسحححححححححن المعحححححححححروف مخرجحححححححححًا وقحححححححححد
 مححححححححا سححححححححلم :وقححححححححال الترمححححححححذي (حمححححححححدٌ )

 بكححححححححححححححححذٍب ولححححححححححححححححم يكححححححححححححححححن فححححححححححححححححردًا ورد
 محححححححا ضحححححححعٌف قريحححححححٌب محتمحححححححل :وقيحححححححل

 ج

حححححححححححححححح   داشححححححححححححححححتهرت رواتححححححححححححححححه بححححححححححححححححذاك ح 
 مححححححححححن الشححححححححححذوذ مححححححححححع راٍو مححححححححححا اتهححححححححححم

 وقحححححد حسحححححن بعحححححض محححححا انفحححححرد :قلحححححت  
 ححححححححححححٌد حصحححححححححححل فيححححححححححه ومحححححححححححا بكحححححححححححل ذا

 ج

وال  ،وأخذ ورد وال تحرر الحسن من الصحيح كل الكالم الذي سمعناه ما له حد، يعني كلها عليها مناقشات
 واشتهر رجاله، ،رف مخرجهع   "مخرجاً الحسن المعروف : "، فالخطابي له تعريفتفصل الحسن من الضعيف

 ؟سن عن غيره بدقةفي هذا ما يميز الح هل اشتهر رجاله، طيب ،عرف مخرجههذا الخطابي،  "بذاك حٌد حمٌد"
ضعيف قد يكون رف مخرجه، الالصحيح اشتهر رجاله، وع   ،بمعنى أننا نستطيع أن نميز الحسن من الصحيح

 يز الحسن عن غيره، تعريف الترمذيالمقصود أنه ليس في هذا ما يماشتهر رجاله،  ،اشتهر رجاله بالضعف
 :ةاشترط للحديث الحسن شروط ثالث الترمذي

 محححححححححححححححححا سححححححححححححححححححلم :وقحححححححححححححححححال الترمححححححححححححححححححذي
 بكححححححححححححححححذٍب ولححححححححححححححححم يكححححححححححححححححن فححححححححححححححححردًا ورد

 ج

 مححححححححححن الشححححححححححذوذ مححححححححححع راٍو مححححححححححا اتهححححححححححم 
................................... 

 ج

 .طويلة يعني ال يتسع لها المقام، لكن نتصور هذه التعريفات وهناك مناقشاتاشترط ثالثة شروط، 
 وقيحححححححل: محححححححا ضحححححححعٌف قريحححححححب محتمحححححححل

 ج

 ................................... 
 ج

 هذا كالم ابن الجوزي.
 وقيحححححححل: محححححححا ضحححححححعٌف قريحححححححٌب محتمحححححححل

 ج

 فيححححححححححه ومحححححححححححا بكحححححححححححل ذا ححححححححححححٌد حصحححححححححححل 
 ج

أن الحسن مرتبة تمييز الحسن عن غيره، والسبب في ذلك في هذا الحافظ العراقي، كل التعاريف ما استفدنا منها 
من أهل العلم ين فيها وجهات النظر، تتباتتباين فيها الوجهات وجهات النظر، متوسطة بين الصحيح والضعيف، 

أن الشروط توافرت فهي بحكم الصحيح، ومنهم من يرى أن هذا الحديث لم تتوافر فينزله إلى الضعيف، من يرى 
ير ترجيح أنه ولذا من نتاج هذا البحث يقرر جمٌع من أهل العلم أن الذي يختلف في تصحيحه وتضعيفه من غ

 يكون من قبيل الحسن.
 الحسن؛ ألن الحسن منزلة متوسطة. ن غير ترجيح يكون من رواةبين توثيقه وتضعيفه مي الراوي أو اختلف ف



إلى ميزوا الحاضرين  :، ويقال لهؤالء العشرةاآلن لو يجيء واحد أو عشرة مثاًل يختبرون اإلخوان الحاضرين
بوط ومتقن، مع أن المدون وعليه درجات ومض كالم شفوي ما هو مدون وجيد،  ،وجيد جيداً  ،ثالثة فئات، ممتاز

ويمنحه ثمانين تتباين فيه أيضًا الوجهات، لو أعطيت هذه الورقة صححها وأعطى عليها تسعين يأخذها ثاني 
إذا خلت اللجنة تجد واحد معطي الطالب  قبيل اختالف المناقشين للرسائل،من هذا المثاًل أو خمسة وتسعين، 

لث ثمانين مثاًل، التمييز بالدقة في هذه األمور فيه صعوبة، وقل مثل خمسة وتسعين والثاني خمسة وثمانين والثا
 :جاء عشرة من أهل العلم في هذا الشأن أو في غيره وقالهذا في األحاديث، منزلة متوسطة، يعني لو اختبر 
ثالث  يصنفهماختبروا هؤالء الطالب وكٌل حسب اجتهاده،  :اختبروهم، أو انتهت الدورة وقيل لعشرة من المشايخ

هذا ظاهر، يعني  ،لن يجعلوا هذا ،دًا مع القوي جداً علوا الضعيف جفئات، لكن الذي يشهد له الواقع أنهم لن يج
يطلعه إلى الممتاز أو  هذا ما يمكن، لكن جيد جداً  ؟ه ويعطيه ممتازل يصحح ي ثانيشخص راسب يمكن يج

الحسن إلى الصحيح أو إنزاله إلى الضعيف، والتذبذب  ينزله إلى الجيد هذه كثيرة، وهذا االحتمال الواقع في ترقية
 .بين المرتبتين

وهو صعٌب أيضًا في التطبيق، إال أن صاحب الخبرة والدربة تتكون لديه  ،ما يدرسولذا حد الحسن من أصعب 
 تجدون فيملكة تجعله بالقرائن يحكم عليه أنه في مرتبة ال يطلع إلى الصحيح وال ينزل إلى الضعيف، ولذا 

ق ، وجعل ال يميز بين الصحيح والحسن، وفيهم من كثر إلحاالحسان بالصحاح عه إلحاقفي صنيالنقاد من كثر 
بالتشدد، والسبب في ذلك كون الحسن  :بالتساهل، ووصف الثاني يش؟إالحسان بالضعيف، ووصف األول ب

 مرتبة متذبذبة.
والعلم علٌم ، من التطبيق تتضح له الصورةن إذا أكثر لكفطالب العلم يقرأ مثل هذه األمور للتمرين يتمرن عليها، 

قال: لو تحضر كتاب  ،-رحمه هللا-للشيخ علي الطنطاوي  خوة بمثاٍل كنت قد قرأته قديماً عملي، وذكرني أحد اإل
وتعطيه شخص يقرأ هذا الكتاب حفظ كما يحفظ الفاتحة، يحفظه حفظ عن ظهر قلب، وتجي في تعليم السباحة 

ال ،ترميه في البحرشخص الذي حمل الكتاب و وتحمل هذا ال يغرق يمكن  ؟..فائدته من العلم النظري كبيرة وا 
كثرت مزاولة طالب العلوم عملية تحتاج إلى مزاولة، فإذا كثر  للكتاب، هذه ويموت، يغرق ويموت وهو حافظ

يجهم وأحكامهم على األحاديث تخار  ءتهالعلم لهذا العلم ومعاناته مع االطالع على أعمال أهل العلم في هذا وقرا
خالص ونية صالحة، وعفة تتولد إلى  -بإذن هللا- لسان، ذهنه الملكة، لكن على أن يصحب ذلك سالمة قلب، وا 

الكبار والصغار، ، ويجهل و ويسفه ،هجم على أهل العلميلزم أن يكون عرف شيء من علوم الحديث يتال 
ن ضعفه أحمد ن.. ،وصحيح وا   هذا؟ مالكالإيش  ،وضعيف وا 

ذا أراد وهو أولى الناس بأن يكون قدوة لغيره، بحاجة ماسة إلى أن يتأدب، إلى األدب،  طالب العلم بحاجة وا 
لخطيب ل (موضح أوهام الجمع والتفريق) :مناسب يتعامل به مع الكبار فليقرأ مقدمةطالب العلم أن يتأدب بأدب 

مع بيان العلم اج) :للحافظ ابن حجر، ويقرأ في (مسددالقول ال) :البغدادي، أو مقدمة معه أيضًا يقرأ مقدمة
والجامع ألخالق الراوي، وكتاب السمعاني في أدب طالب العلم، لإلمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر،  (فضله

ن يكون طالب العلم على علٍم بها، فيتأدب مع الكبار المقصود أن هناك كتب ألفت في هذا الباب ينبغي أ
 ؟نعم .كتاب..والصغار، وفي ال



 طالب:.......
من أنفس ما كتب في الباب، يعني ال يستغني عنه طالب علم،  (جامع بيان العلم)، (ن العلم وفضلهجامع بيا)

ألنه بصدد الرد على الكبار، هذه األوهام حصلت من  (موضح أوهام الجمع والتفريقح)لكن مقدمة الخطيب ل
إن شاء -وفي هذا الكتاب الذي ندرسه آداب الشيخ والطالب، ويأتي فقدم بمقدمة يحتاجها كل طالب علم،  ،كبار
 بيانها بالتفصيل. -هللا

................................... 
 بم لااااااااااااااه صااااااااااااااح  بااااااااااااااالمجمو و 

 ج

 فحساااااااااان  لهاتااااااااااه فاااااااااا ن يحااااااااااف 
................................... 

 ج

صحح، يعني حسن لذاته مع طريق آخر بمثله  يضم إليه يحف بطريٍق آخرإن يحف الحسن لذاته فإنه يعني إن 
 لذاته يكون المجموع صحيح لغيره. حسن

 والحسحححححححححححححححححن المعحححححححححححححححححروف بالعدالحححححححححححححححححة
 طحححححححرٌق أخحححححححرى نحوهحححححححا محححححححن الطحححححححرق 

 تححححححححححححححابعوا محمححححححححححححححد بححححححححححححححن عمححححححححححححححرو إذ
 ج

 لححححححححححححححه ىوالصححححححححححححححدق راويححححححححححححححه إذا أتحححححححححححححح 
 (لححححححححوال أن أشححححححححق) :صححححححححححته كمححححححححتن  

 عليحححححححححححه فحححححححححححارتقى الصححححححححححححيح يجحححححححححححري 
 ج

بطرٍق أخرى نحو هذا الطريق فإنه يرتقي ويكون في الدرجة الثانية من  حفالمقصود أن الحسن لذاته إذا 
 درجات القبول وهو الصحيح لغيره.

 ................. صاااح  باااالمجمو و 
 ج

 ِ  وااتسااااااااااااب القااااااااااااوة بااااااااااااالجمو  
 ج

، يترتقاكتسب القوة بالجموع؛ ألنك إذا نظرت إلى مفرداته وجدتها ال تصل إلى درجة الصحيح، لكن بمجموعها 
يسحبه تأتي بثاني عجز ت لو ربطت حبل في هذه السارية قلت: قم يا فالن، اسحب هذا الحبل حتى ينقطع، أن

بمفرده ما انقطع هذا، فالقوة معه ينقطع، حصلت هذه القوة بالمجموع ما حصلت بواحد؛ ألنك لو أتيت بالثاني 
الذي ضعفه قابل لالنجبار  إنما تحصل بالمجموع، حسن مع حسن يساوي صحيح، وقل مثل ذلك في الضعيف

 تقي إلى الحسن لغيره بالمجموع.ير 
 ويطلااااااااااااا  الوصااااااااااااافان للتااااااااااااارددو 

 ج

  ن أطلقوهماااااااااااااا ماااااااااااااا  التفااااااااااااااردو  
 ج
 ج

 .حسن صحيح الوصفان الحسن والصحة هذا حديث :إذا قيل
 ويطلااااااااااااا  الوصااااااااااااافان للتااااااااااااارددو 
 ويطلقااااااااااااان باعتبااااااااااااار الطاااااااااااار و 

  ججج
 ج

  ن أطلقوهماااااااااااااا ماااااااااااااا  التفااااااااااااااردو  
  و فاااااااي غيااااااار فااااااارد  فاااااااادرأ وحقااااااا

 جج

هل هذا التعبير فيه إشكال  :أوالً هذا حديٌث حسن صحيح،  :وهذا أكثر ما يوجد عند الترمذيإذا قال أهل العلم 
ال ما فيه إشكال  ؟وجه اإلشكالالترمذي كثيرًا ما يقول: حسن صحيح،  ؟من أي وجه يكون اإلشكال ؟كيف ؟وا 
 طالب:.......

ال ال؟لكلمة واضح من أول وهللكن هل المقصود من ا  ة وا 
 طالب:.......

 نقول: استشكل الوصف بالصحة والحسن هذا مشكل، كيف مشكل؟



 طالب:.......
حسن معناه أنه قصر عن رتبة  :الحديث حسن لوصفان متباينان، إذا قلنا :، يعني إذا قلناحسٌن صحيح

 في آٍن واحد؟ ، كيفاأنه طلع نزل عن رتبة الصحيح ثم طلع إليهالصحيح، فإذا أضفنا إلى ذلك صحيح 
 طالب:.......

جيد  :قلت ؟ما تقديرك :لوقي ،ا القصور، يعني نظير ذلك إذا قلت: تخرجتم نفى هذأو أثبت القصور ث صحيح،
ال ما تجي؟ تجي صير جيد جدًا يمكن ي، تقديرك العام ! مع اتحاد الجهة ما يمكن تجي؟جدًا ممتاز، تجي وا 

 ؟ممتاز
 طالب:......

ممكن،  ،والتخصص ممتاز ،تقديرك العام جيد جداً  ا يمكن يجي، لكن مع انفكاك الجهةممع اتحاد الجهة  إيه
وهنا نقول: مع انفكاك الجهة ممكن، لكن مع اتحاد الجهة كيف؟ يعني طالب ينزل عن التسعين ويطلع فوق 

 .ظير ما نحن فيهالتسعين يصير؟ ما يمكن إال ما انفكاك الجهة، وهو ن
لقصور ونفي لهذا القصور، إثبات ونفي في ا؟ يعني إثبات لة الصحيح ثم يطلع إليهكيف ينزل الحديث عن درج

وفي التقدير  ،تخصص يصير ممتازيمكن الطالب في مواد اللكن مع انفكاك الجهة سهل، ما يمكن، آٍن واحد، 
 سهل. ،العام جيد جداً 

سن األمر ظاهر، مثل عضها صحيح وبعضها حبمن طرق من أكثر من طريق وهنا إن كان الحديث مروي 
 لتخصص والتقدير العام، نعم؟ا

 طالب:.......
هذا إذا تعددت الطرق محموٌل على أنه ثبت بأسانيد رق ، فعلى هذا مع تعدد الطبعضها صحيح وبعضها حسن

فعليه أن يقول: صحيح وحسن، أو وغاية ما هنالك أن اإلمام حذف حرف العطف، صحيحها وأسانيد حسنة، 
 .وصحيح من طريق ،من طريقسٌن حسٌن وصحيح، ح

جيد جدًا  :يعني ما في إال طريق واحد كيف؟ يعني إذا قلتأنه إذا لم يعرف إال من طريٍق واحد، يرد على هذا 
 ،صحيح ممتاز :واحٍد قال اختلفوا نقول: اللجنة ؟جيد جدًا ممتاز :كيف تقول ،ممتاز وهو ما فيه إال مادة واحدة

؟ وغاية ما وهنا اختلف العلماء هل يصل إلى درجة الصحيح أو إلى درجة الحسن، يستحق جيد جداً  :وواحد قال
يتردد في حكمه؛ ألن النقاد ن اإلمام حذف حرف التردد، فعليه أن يقول: حسٌن أو صحيح، هنالك أن يقال: إ

 ؟واضح ؟ترددوا، أو الناقد نفسه تردد هل بلغ أو لم يبلغ
ما يقال عشر قواًل في هذه المسألة، لكن هذه من أوضح  غت األقوال بضعةبلالكالم في هذه المسألة كثير جدًا، 

والمتن لورود ما يشهد له يصل، ومنهم  يحالسند ال يصل إلى درجة الصحمما يناسب الظرف، منهم من يقول: 
الصحة مشربة بحسن، صحته مشربة بحسن، يعني أنه  مشرب،وهو يسند القول السابق ن الحديث : إمن يقول

حامض حلو بين األمرين،  :تقوليعني مثل ما بصحيح بمعنى اإلطالق وال بحسن في مرتبة بينهما، ليس 
من حيث الثبوت،  تهمشرب، ومنهم من يقول: الحسن المراد به الحسن اللغوي، ألفاظه حسنة وجميلة، وصح

 المقصود أن هناك أقواٌل كثيرة ال نطيل بذكرها.



 ويطلااااااااااااا  الوصااااااااااااافان للتااااااااااااارددو 
 ج

 هماااااااااااااا ماااااااااااااا  التفااااااااااااااردو  ن أطلقو  
 ج

 يطلق تردد، هل بلغ أو لم يبلغ؟ وهذا ذكرناه.مع التفرد ليس له إال إسناد واحد إذا يعني 
 ِ  ويطلقاااااااااااان باعتباااااااااااار الطااااااااااار  
 واقباااااااااااِ ايااااااااااااادة بهاااااااااااا تفااااااااااااردا

 ج

 فاااااااي غيااااااار فااااااارد  فاااااااادرأ وحقااااااا و  
 اراويهمااااااا مااااااا لاااااام ينااااااا و األجااااااود

 ج

هل تقبل زيادة الثقة؟ إذا جاءنا هذا الثقة بحديٍث  ةوهي من المعضالت، زيادة الثقزيادة الثقة،  :هذه مسألة
ال ما يقبل؟ يقبل؛ ألننا ما نش في رواية  لكن اشترك الرواة، ترط........مستقل تفرد به عن غيره من الرواة يقبل وا 

إن هللا يحب )): حد باللفظ الذي ذكروه وزاد جملةعشرة، تسعة رووه بدون جملته األخيرة، رواه واحديث 
المقصود أن  ((جعلت تربتها))في زكاة الفطر،  ((من المسلمين)): زيادة ((إنك ال تخلف الميعاد((، ))بينالتوا
؟ أو نقول: لو كانت ولو تفرد بالحديث نقبل فكيف ال نقبل زيادة ؟في هذا كثيرة، فهل تقبل باعتباره ثقة اتالزياد

والمتأخرون جروا على قواعد ككنا، المسألة خالفية، لكن لما تفرد بها شمحفوظة تواطأ على روايته التسعة كلهم، 
، ألن عدمها متيقن يادة علم، ومنهم من يردها مطلقاً ز  ًا؛ ألن من زادها معهمطردة، منهم من يقبلها مطلق

 ووجودها مشكوٌك فيه.
 واقبححححححححححححححل زيححححححححححححححادات الثقححححححححححححححات مححححححححححححححنهم  

 ج

 عليححححححححححححححه المعظححححححححححححححم  ف ومححححححححححححححن سححححححححححححححواهم 
 ج

ول عن أهل العلم عن ابن حبان، عن ق  كثر على أنها تقبل مطلقًا، وهناك ن  المقصود أن المسألة مختلٌف فيها، فاأل
ومن رد  ما فيه قبول بعض الزيادات،ت األئمة الكبار ابن عبد البر، جمع من األئمة يقبلون، وهناك من تصرفا

ئمة يقوي له وجه؛ ألنه لو كانت محفوظة وتصرف بعض الكبار األإن عدم ذكر هذه الزيادة هو المتعين  :وقال
 .الرد، فاألئمة الكبار في كالمهم ما يؤيد القبول، وفي صنيعهم ما يؤيد الرد

ونخلص بهذا إلى أنه زيادة الثقة، ومنها تعارض الوصل واإلرسال، ومنها تعارض الوقف والرفع، ال يمكن القول 
ا تأهلنا، ما هو من اآلن نقبل بقبولها باطراد، وال الرد باطراد، إذًا ماذا نصنع؟ نصنع صنيع األئمة الكبار إذ

وهناك قرائن تجعل الرد هو الراجح، هناك قرائن تجعل القبول متعين،  ؟وكيف نرد ؟، إنما نعرف كيف نقبلونرد
ا في وقت التمرين وهو يخرج أحاديث لنفسه ممتأهل، فطالب العلم المبتدئ لوهذه القرائن ال يمكن أن تلوح إال ل

 يعرض تخريجه على أهل الخبرة،و  ،ديث لنفسه ويتمرن يجري على هذه القواعداحج أيلزم الناس بالعمل بها، يخر 
ذا أكثر ويعرض  .-إن شاء هللا تعالى-من هذا سوف تتكون لديه األهلية  النتائج على أقوال أهل العلم، وا 

قة عن غيره لكنها لما يرويه األكثر، يتفرد بها ثإن الزيادات لها ثالث حاالت: زيادة موافقة  :ابن الصالح يقول
أو ليس فيها مخالفة على األقل ليس فيها مخالفة لما يرويه األكثر، وزيادة مخالفة لما يرويه األكثر، موافقة، 

مخالفة الفالتي ليس فيها مخالفة مقبولة وهي التي فيها اإلطالق، والتي فيها وزيادة فيها نوع موافقة ونوع مخالفة، 
 التردد.فيها نوع مخالفة ونوع موافقة هي محل لتي مردود وهي التي فيها الرد، وا

ال مخالفة  ..،مخالفة أيضًا أمرٌ فيها مخالفة سهلة، والتي فيها  الزيادات التي ما .....األصعب أصعب األنواع
الزيادة الموافقة تشكل في الباب، فيها واضحة، المسألة في المخالفة من وجه الموافقة من وجه، وهذه هي التي 

-تضيق صدوركم يعني لو صرفنا فيها ربع ساعة ما مخالفة من وجه، وهذه مسألة تحتاج إلى عناية، و  من وجه
 ، نعم؟-إن شاء هللا



 طالب:.......
في صحيح مسلم:  ءجا ))وجعلت لي األرض مسجدًا وطهورًا(( :في الحديث الصحيح في حديث الخصائص

 ؟نعملألرض من وجه، وفيه مخالفة من وجه،  التربة فيه موافقة ظلف (())وجعلت تربتها لنا طهوراً 
 طالب:.......

ا} يد  د كل ما تصاعد على وجه األرض، ولفظ التربة هذا اللفظ المزي :الصعيد [( سورة النساء34)] {َفَتَيم ملواك َصعو
فة مخالموافقة لألرض من وجه، باعتبار أنها جزء من أجزاء األرض، و يجعل التيمم بالتراب، هذه اللفظة التربة 

مما على اآلن لفظ التربة والتربة جزء لما عداها مما على وجه األرض مما يصح التيمم به باألحاديث األخرى، 
وجدت  نقدم النتيجة، طيبموافقة لألرض باعتبارها جزء منه، ومخالفة باعتبار األجزاء األخرى،  وجه األرض

ال ما تتيمماألرض صخر  هعلى وج ا}؟ يشإتتيمم عماًل ب ؟تتيمم وا  يد  تيمموا  [( سورة النساء34)] {َفَتَيم ملواك َصعو
تيمم وال على على الحجارة وال  ما تتيمم ((تربتها)) :هذا على األرض، أما على رواية ))جعلت لي األرض((

ة، مخالفة من وجه وموافقة من وجه، ولذا يختلف أهل العلم مخالف هايفرمل؛ ألنه ما هو تراب، مقتضى الزيادة ف
إطالق أو  :من عمل باألحاديث التي فيها نقول ؟متيمم به تراب أو ال يشترطالهل يشترط أن يكون يما يتمم به، ف

 ؟ة نقول: تقييد أو تخصيصوالترب ؟إطالق أو عموميترتب عليه اختالف كبير في النتيجة، ترى هذا ها؟  ؟عموم
 نعم؟

 طالب:.......
 ؟إطالق أو عموم وخصوص

 طالب:.......
 ؟د األرض أو وصٌف من أوصاف األرضهل التربة فرٌد من أفرااآلن 

 طالب:.......
ت أوصاف التراب وصٌف من ااألرض ذ :ت أفراد، التراب فرٌد من أفرادها، أو نقوليعني األرض ذافرد، 

 نعم؟ أوصافها؟
 طالب:.......

 ؟ها
 طالب:.......

 م كالمكم األول.فرد نقضت :قلتوا إذا
 طالب:.......

ال تقييد :فرد أو وصف أو قلنا :ل يترتب كبير عمل إذا قلنايعني ه ال ما يختلف؟  ؟تخصيص وا  يختلف وا 
 يختلف؟ نعم؟
 طالب:.......

بحكم موافق لحكم العام ما يقتضي التخصيص، عموم وخصوص، وذكر الخاص  :قلنافرد  :إيه ينقلب، إذا قلنا
يه للعناية بشأنه خاص، وال ينفي أفراد األرض األخرى أولى ما يتمم به التراب، التنصيص عل ..،خالص إذًا أهم



ال بد ال،  :تقييد قلناإطالق و  :ألنه إن قلنا : بإطالق؛بعمومها ما نقول :ذكرت فيها نقولللنصوص األخرى التي 
دون فال بد من التقيد، وحينئٍذ ال نتيمم بالتراب، ولذا تجمن تقييد المطلق في مثل هذا لالتحاد في الحكم والسبب، 

ال ما ي ال أهل العلم يختلفون في هذا، الشافعية يجوز عندهم التيمم على الصخر، يجوز وا  جوز؟ الحنابلة يجوز وا 
 ما يجوز؟ ما في إال تراب، المذاهب األخرى يجوز كل ما على وجه األرض ومردهم إلى هذه.

حكم العام وهو جواز التيمم فق لرٌد من أفراد األرض بحكٍم مواذكر التربة وهي ف :عموم وخصوص قيل :فمن قال
ذا قلنابالتربة وبما على وجه األرض ال يعني التخصيص نعمل بالمقيد،  إطالق وتقييد معناه ال بد من أن :، وا 

لالتحاد  ؟االتفاق حاصل عليه لماذا ألن ؛وتقييد المطلق في مثل هذه الصورة واجب ال بد منهونقيد به المطلق، 
ال ما هي بواضحة ؟ال ما هو بواضحواضح وا  في الحكم والسبب،   ؟ ألن الوقت معنا.واضحة وا 

 طالب:.......
بأنها مؤمنة، هذا  يعني وصف الرقبةاألوصاف والتخصيص تقليل األفراد، وصف ألن التقييد تقليل  :إذا قلنا

ال فرد ال فرد؟ فرد، وصف، طيب، وذكر  ؟وصف وا   :وقف إذا قيل في الوصية مثالً زيد من بين الرجال وصف وا 
هذا والفقهاء منهم، يعطوا طالب العلم أو احذف الواو، يعطى طالب العلم الفقهاء منهم، يعطى طالب العلم 
ال تقييد  ؟تخصيص وا 

 طالب:.......
 ، نعم؟مان وصف وزيد من بين الرجال فردن اإليإ :قلنا ؟إلطالق والتقييد، واألفراد: األوصاف في اقلنا

 طالب:.......
 كيف؟

 ...طالب:....
للعناية التخصيص ذكر الفقهاء من باب  :ال نعطي غير الفقهاء، أو نقولوصف، إذًا ما نعطي غير الفقهاء، 

ال في هذه المسألة والتي قبلها الحكم يختلف،  :....بهم واالهتمام بشأنهم، ال تقولون  طيب جاء محدث تعطيه وا 
يا اإلخوان الفرق بين التقييد  عليه الوصف،قد يكون فقيه ينطبق  محدثالخلينا من  ؟جاء لغوي  ؟ما تعطيه

 به.  بد لطالب العلم من العنايةالوالتخصيص 
 طالب:.......

وهذا ال بد أن يكون المتيمم به تراب،  :ن التربة وصف من أوصاف األرض قلنا: إيختلف الحكم، فإذا قلنا.... 
ذا شرط عند جمع من أهل العلم، ال يرون التيمم بغير التراب؛ ألنهم  يقيدون ما أطلق في الروايات األخرى، وا 

 ن ذكر التراب لالهتمام به والعناية بشأنه.: إقلنانه فرد من أفراد األرض : إقلنا
 ومااااا روم المسااااتور أو ماااان دلسااااا

 ج

 والمرساااِ الخفاااي ومااان فاااي الحفااا  ساااها 
 ج

 ."اس"أو 
 عناااااااد اجتماااااااا  الطااااااار  المعتبااااااارة

 ج

 فحساااااااااااااااان  لَياااااااااااااااارأ فاااااااااااااااااعتبرأ 
 ج

ال يمكن تصوره  هذا الكالم بعد ذكر الحديث الضعيف، بعد ذكر الضعيف؛ ألن الحسن لغيره ن المفترض أن يكو 
 كون انتهينا.فيؤجل مع الضعيف، وبهذا نال يمكن تصوره إال بعد تصور الضعيف، إال بعد تصور الضعيف، 



 ، ..... يحتاج إلى وقت.حط عليه عالمة
 وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدنبينا م ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


